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Anotace 

 Bakalářská práce se zabývá analýzou nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji. 

Práce je zaměřena na teoretická východiska týkající se trhu práce a nezaměstnanosti, 

charakteristiku a postavení Moravskoslezského kraje na trhu práce, včetně jeho 

ekonomického potenciálu. Nejdůležitější částí je pak samotná analýza trhu práce v kraji, 

která nezaměstnanost popisuje z různých hledisek, srovnává situaci v jednotlivých 

obdobích nebo charakterizuje vývoj v různých odvětvích. Na závěr jsou uvedeny odhady 

budoucího vývoje na trhu práce a zhodnoceny výsledky, kterých bylo v této bakalářské 

práci dosaženo.  

 

Klíčová slova: nezaměstnanost, trh práce, volná pracovní místa, uchazeči o zaměstnání, 

úřad práce, zaměstnavatelé. 

 

Summary 

 The bachelor thesis is concerned with the analysis of unemployment in Moravian-

Silesian region. The thesis is focused on theoretical things relating to labour market and 

unemployment, characteristic, and position of Moravian-Silesian region on the labour 

market, including its economic potential. The most important part of the thesis is the 

analysis of labour market in the region. This part describes unemployment from different 

viewpoints, then also compares a situation in various periods or characterizes development 

in different branches. In conclusion is mentioned estimation for the future development on 

the labour market and evaluation result achieved in this bachelor thesis.  

 

Keywords: unemployment, labour market, job vacancies, job applicants, labour office, 

employers. 
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ÚVOD 

Práce hraje v životě každého člověka velmi důležitou roli. Začleňuje jej do 

společenských vztahů, dodává pocit užitečnosti, posiluje sebedůvěru či samostatnost a 

hlavně přináší uspokojování existenčních potřeb. Situace na trhu práce v dnešní době také 

nutí člověka neustále se zdokonalovat ve všech aspektech života, protože i na tomto trhu 

vládne obrovská konkurence, která představuje pro mnohé lidi nejistotu. Náhlá ztráta 

zaměstnání je pro většinu lidí nepředstavitelná a její důsledky mohou vést až k hranici 

chudoby. Proto je problematika nezaměstnanosti v posledních letech stále častěji 

diskutována, a to nejen v České republice. 

Téma týkající se nezaměstnanosti jsem si zvolila proto, že tato problematika patří 

v současnosti k závažným a častým ekonomickým, ale i sociálním a psychologickým 

problémům dnešní společnosti, které staví nejednoho člověka do složité životní situace. 

Pro podrobnější analýzu jsem si vybrala Moravskoslezský kraj, který dlouhodobě patří 

k regionům potýkajících se s jednou z nejvyšších nezaměstnaností v České republice.  

Dalším důvodem volby tohoto tématu pro mne bylo získat poznatky a lépe se orientovat na 

trhu práce v kraji, ve kterém žiji, a ve kterém se s největší pravděpodobností budu také 

v budoucnu ucházet o zaměstnání.  

 Jak je již zřejmé z výše uvedeného, hlavním cílem této bakalářské práce je 

analyzovat nezaměstnanost a vývoj situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji. Daná 

problematika je v celém kraji i v jednotlivých jeho okresech porovnávána a dále 

analyzována z různých hledisek a v různých obdobích. V této bakalářské práci je také 

uvedeno a zhodnoceno, jak si Moravskoslezský kraj stojí z hlediska nezaměstnanosti 

v rámci celé České republiky. V neposlední řadě je dalším důležitým cílem naznačit 

budoucí předpokládaný vývoj nezaměstnanosti i celkové situace na trhu práce v kraji. 

 Bakalářská práce je rozdělena na několik částí, a to na část teoretickou a 

praktickou. Teoretická část popisuje jak samotný trh práce a jeho dělení, tak i 

nezaměstnanost, která je více rozvedena a zabývá se vymezením některých pojmů, jsou 

zde vysvětleny jednotlivé druhy a typy nezaměstnanosti včetně jejího dělení, příčin vzniku, 

důsledků, měření či vztahu s inflací. Pro vypracování teoretické části byla použita odborná 

literatura z oblasti nezaměstnanosti a trhu práce, která je doplněna několika aktuálními 

údaji z odborných webových článků na internetu. Praktická část je rozdělena do dvou 
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kapitol, přičemž první charakterizuje Moravskoslezský kraj a všechny jeho okresy včetně 

demografické i ekonomické struktury a druhá část se zaměřuje na samotnou analýzu trhu 

práce v kraji. Tato kapitola se zabývá podrobnějším rozpracováním a porovnáváním podílů 

nezaměstnaných osob, jejich strukturou a rozdělením podle nejrůznějších hledisek, jako je 

délka evidence nezaměstnanosti, věk a vzdělání uchazečů o zaměstnání a podobně. Dále je 

zde možno nalézt analýzu nabídky a poptávky na trhu práce či popis a aplikaci aktivní 

politiky zaměstnanosti. V neposlední řadě jsou v této kapitole obsaženy údaje o vývoji 

nezaměstnanosti v jednotlivých odvětvích a také předpoklady následujícího vývoje na trhu 

práce.  

Ke zpracování praktické části byly využity údaje Českého statistického úřadu a 

zejména pak zprávy o situaci na trhu práce v daných letech vydávané každoročně Úřadem 

práce České republiky, dostupné z Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních 

věcí. Závěrem této práce je zhodnocení a odhad možných variant dalšího vývoje. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

 „Ne každý, kdo pracuje, je zaměstnaný a na druhé straně také ne každý, kdo 

nepracuje je nezaměstnaný“. [1] 

Tento výrok má úzkou souvislost s odlišením práce, a to hlavně práce konané pro 

vlastní potřebu a potěšení nebo práci spojenou s domácností, od zaměstnání. Zaměstnáním 

se rozumí práce vykonávaná na smluvním základě, která zahrnuje i materiální odměnu za 

její provedení. Z pojmu nezaměstnanost se vyčleňují dále: domácí práce, vzájemné 

výpomoci, práce jako dobrovolník a další práce, které nejsou vykonávané pro dosažení 

ekonomických cílů. Z toho vyplývá, že ztráta takovéto práce nemá za následek 

nezaměstnanost.  

Nezaměstnanost není označována jako opak práce, ale zaměstnanosti. Nejedná se o 

to nemít práci, ale o to nemít ohodnocené zaměstnání a tímto také nemít příjem plynoucí ze 

zaměstnání. Takový člověk, který nemá příjem z trhu práce, má ale možnost na tento trh 

vstoupit. Dále lze také říci, že být nezaměstnaný neznamená nacházet se mimo trh práce, 

ale jedná se o to, nemoci se na tomto trhu realizovat a setrvávat tedy v daném okamžiku na 

straně neposkytnuté nabídky. [1] 

2.1 Trh práce 

 Trh práce patří k jedné ze vzájemně propojených částí tržního hospodářství, na 

kterém se střetává nabídka práce s poptávkou po práci a tímto se vytváří cena práce.  

Vývoj na tomto trhu je ovlivňován stejnými tržními pravidly jako ostatní trhy, ale 

má velké množství určitých znaků, kterými je výrobní faktor práce výjimečný. Význam 

trhu práce je vyzdvihován i dalšími základními ekonomickými souvislostmi. Nejčastěji se 

uvádí skutečnost, že v ekonomice jako celku, je trh práce převodovým mechanismem mezi 

procesem výroby a spotřeby.  

Tržní transakce na trhu práce je tvořena koupí a prodejem výrobního faktoru práce, 

za určitou cenu, tedy mzdu. Vztah mezi nezaměstnaností a mzdou se stal jedním z 

prvních nejdiskutovanějších vztahů při uvažování o problému nezaměstnanosti.  

Stejně jako na jakémkoli trhu, i situaci na trhu práce lze znázornit nabídkovou a 

poptávkovou křivkou. Na trhu práce rovněž platí, že vyrovnání nabídky a poptávky 



Tereza Lancová: Analýza nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 

 

2015  4 

 

označujeme jako rovnovážnou situaci. Tato rovnováha na trhu práce je ale doprovázena 

nezaměstnaností, která s trhem práce úzce souvisí. [2] 

2.1.1 Poptávka po práci a nabídka práce 

Poptávka po práci je vyjadřována nepřímo úměrným funkčním vztahem působícím 

mezi množstvím práce a mzdovou sazbou. Poptávka po práci tvoří souhrn všech 

jednotlivých poptávek určitých firem, které přicházejí na trh práce za účelem nákupu 

vhodné pracovní síly. Daná firma bude požadovat takový objem pracovní síly, který jí 

zajistí maximalizaci svého ekonomického zisku. [3] 

Nabídka práce je tvořena domácnostmi neboli jednotlivými spotřebiteli, kteří jsou 

ochotni pracovat a tímto usilovat o maximalizaci svého celkového užitku [3]. Nabídka 

práce popisuje různé kombinace mzdy s množstvím práce, která bude nabízena při určité 

výši mzdové sazby. Velikost nabídky práce závisí na velikosti mzdové sazby a je dána 

určitou ztrátou např. volného času. [4] 

2.1.2 Dělení trhu práce 

a) Primární trh práce – dochází zde ke shromažďování lepších pracovních možností 

s určitou prestiží, které poskytují lepší podmínky pro kariérní růst a mnoho dalších šancí. 

Pracovní místa zajišťují větší bezpečí před případným propouštěním ze zaměstnání. Na 

tomto trhu je práce poměrně dobře ohodnocována a zajištěna určitým růstem mezd. 

Pracovníci zde mohou získat větší stabilitu zaměstnání či zvýšit svou kvalifikaci. 

b) Sekundární trh práce – nachází se zde pracovní místa s nižší prestiží a s nižšími 

mzdami.  V případě toho trhu práce se nedá zcela hovořit o kariéře. Nejsou zde 

poskytovány stabilní pracovní příležitosti osobám figurujícím na tomto trhu, které musí 

čelit opakujícím se obdobím kratší nebo delší nezaměstnanosti. Takovéto osoby se častěji 

stávají nezaměstnanými a snaží se nalézt si nové zaměstnání. Dochází zde také k častému 

střídaní pracovníků, což způsobuje téměř nemožnost zvyšování kvalifikace a těmto 

osobám je zamezen přechod na primární trh. 

c) Formální trh práce – tento trh je označován jako oficiální trh pracovních možností 

a příležitostí a je nutné na něj určitým způsobem dohlížet a regulovat jej. 

d) Neformální trh práce – tento trh naopak není tak kontrolován a regulován různými 

orgány, proto se zde objevují aktivity tzv. šedé nebo dokonce černé ekonomiky (nelegální 
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podnikání, daňové úniky atd.) související se samozásobitelstvím či domácími pracemi. 

Také jsou zde zahrnuty výpomoci v rodinných či sousedských kruzích. 

e) Interní trh práce – jedná se o trh práce uvnitř podniků, ale nejedná se o trh 

v pravém slova smyslu. Pracovníci jsou zde rozřazováni pomocí různých souborů 

administrativních pravidel a nástrojů, které vedou k určitým definicím stanovených cílů. 

Zvyšuje se zde loajalita a kvalifikace pracovníků, což zlepšuje konkurenceschopnost 

daného podniku. Na druhou stranu tento trh omezuje mobilitu pracovníků. 

f) Externí trh práce – na tomto trhu je typická vzájemná konkurence mezi podniky. 

Mzdy jsou zde většinou nižší než na trhu interním, protože externímu trhu se vývoj mezd 

přizpůsobuje s určitým zpožděním. I z celkového pohledu jsou na tomto trhu pracovní 

podmínky značné horší než na interním trhu. [1] 

2.2 Nezaměstnanost 

Definice nezaměstnanosti je založena na tom, že osoba schopná práce je z možnosti 

pracovat v placeném zaměstnání vyřazena, a se svým vyřazením není spokojena a hledá 

nové placené zaměstnání. [1] 

Nezaměstnanost se dá definovat také jako situace, kdy daná část ekonomicky 

aktivního obyvatelstva nepracuje. Za ekonomicky aktivní obyvatelstvo se považuje taková 

část populace, která je aktivně zapojena do procesu hledání si zaměstnání při určité úrovni 

mzdové sazby.  

Zaměstnané a nezaměstnané dohromady nazýváme ekonomicky aktivním 

obyvatelstvem nebo také pracovní silou. Osoby nepatřící ani do jedné z těchto skupin, 

např. studenti, důchodci nebo ženy v domácnosti, se označují jako ekonomicky neaktivní 

obyvatelstvo. [3] 

Existují mnohé aspekty a definice pro zařazení osob mezi nezaměstnané, které se 

podle různých autorů liší, ale i přes četné rozdíly lze u nejrůznějších vymezení 

nezaměstnanosti nalézt obecnou shodu v tom, že se jedná o aproximaci aktuálního počtu 

osob současně, které jsou: 

 schopny pracovat, 

 chtějí být zaměstnány, ale jsou i přes veškerou snahu v určitém okamžiku bez 

zaměstnání. 
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Všechny tyto požadavky spadají i do definice nezaměstnanosti podle 

Mezinárodního úřadu práce v Ženevě. [1] 

2.2.1 Příčiny nezaměstnanosti a její dělení 

V ekonomii se uvádějí 3 základní druhy nezaměstnanosti podle příčin, které ji způsobují 

[3]:  

a) Frikční nezaměstnanost – vzniká na základě toho, že se původně zaměstnané 

osoby dobrovolně vzdají svého stávajícího pracovního místa, protože se rozhodly najít si 

pracovní místo jiné. Trvání frikční nezaměstnanosti je dáno časem, který je nutný pro 

nalezení nového pracovního místa či na změnu pracovního místa. Rozšířenost případů 

frikční nezaměstnanosti je také často dána nesouladem mezi strukturou nabídky práce a 

poptávky po ní. Frikční nezaměstnanost je hlavně v dnešní době způsobena nepřetržitým 

pohybem osob mezi pracovními místy na trhu práce. 

b) Strukturální nezaměstnanost – o tomto typu nezaměstnanosti hovoříme tehdy, 

když nejsou nároky práce v souladu s potenciálem pracovní síly. Strukturální 

nezaměstnanost nastává také tehdy, když nabídka práce nemá využití kvůli své malé 

přizpůsobivosti na strukturu pracovních míst. Dále také, když poptávka po daném druhu 

práce narůstá, zatímco poptávka po dalším druhu práce klesá a nabídka se není schopna 

adaptovat na tak rychlé tempo. Výsledkem je poměrně značné množství volných 

pracovních míst. Strukturální nezaměstnanosti je také způsobena pohybem pracovní síly 

mezi odvětvími, kterým by se měla struktura pracovní síly přizpůsobovat. Z tohoto 

vyplývá, že strukturální nezaměstnanost se z části kryje s nezaměstnaností frikční, zejména 

při menším rozsahu pohybu nebo také při rychlém střídání pracovní síly v rámci různých 

odvětví. Přecházení pracovní síly z jednoho odvětví do druhého je způsobeno především 

menším zájmem o daný druh zboží a tím i o počet osob vyrábějící daný druh zboží. Další 

část strukturální nezaměstnanosti je tvořena osobami, které přicházejí o práci kvůli 

rozvíjející se technice, která čím dál častěji nahrazuje živou práci. Velkou nevýhodou 

strukturální nezaměstnanosti je to, že může postihnout i vysoce kvalifikované a zkušené 

osoby, u kterých jejich kvalifikace kvůli změnám výroby ztrácí na trhu práce smysl a o tyto 

osoby přestává být zájem.  

c) Cyklická nezaměstnanost – hovoří se o ní v případě, že je nezaměstnanost 

zapříčiněna nedostatečným využitím dosavadních kapacit kvůli odbytovým potížím. 



Tereza Lancová: Analýza nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 

 

2015  7 

 

Někdy je také tato nezaměstnanost označována jako nezaměstnanost z nedostatku 

poptávky. To znamená, že poptávka po dané práci je vzhledem k její nabídce nedostatečná. 

V případě, že se cyklická nezaměstnanost pravidelně opakuje a je spojená s 

určitým přírodním cyklem, jedná se o nezaměstnanost sezónní. Tato nezaměstnanost je 

nejčastěji zmiňována v souvislosti se zemědělstvím, stavebnictvím, cestovním ruchem či 

lesnictvím. Dále je také závislá na sezónních výkyvech poptávky po různém zboží a 

produktech. [1]        

Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost 

Dobrovolná nezaměstnanost zahrnuje případy, kdy nezaměstnaný člověk 

upřednostňuje ostatní činnosti před zaměstnáním při určitém mzdovém ohodnocení. 

Takovéto osoby dávají přednost volnému času a zálibám před nedostatečně hodnoceným 

zaměstnáním tím, že např. pečují o rodinu, jdou do předčasného důchodu apod. Je také 

důležité zmínit, že určitý počet dobrovolně nezaměstnaných osob bývá oficiálně 

zaznamenáván a neudává zcela přesné informace o nezaměstnanosti v naší společnosti. 

Nedobrovolná nezaměstnanost je tvořena nesouladem mezi osobami hledajícími 

zaměstnání a volnými pracovními místy. Tento nesoulad není způsoben mzdovými 

požadavky, proto by počátky měly být hledány v nárocích na práci. Tato nezaměstnanost 

vzniká, jestliže je pro volná pracovní místa požadována práce s určitými kvalifikačními 

nároky, které však daná pracovní síla nesplňuje. Tento problém v dnešní době způsobuje 

poměrně vysokou neobsazenost pracovních míst, pro která není k dispozici vhodná 

pracovní síla. [1] 

Nepravá a neúplná nezaměstnanost 

Nepravá nezaměstnanost vzniká tehdy, když nezaměstnané osoby nevynakládají 

úsilí k nalezení zaměstnání a v plném rozsahu využívají podporu v nezaměstnanosti od 

státu. Řadíme zde i takové osoby, které jsou evidované jako nezaměstnané, přitom ale 

pracují nelegálně v neformální a šedé ekonomice. Úřady práce evidují jen takové osoby, 

které se registrují k získání státní podpory v nezaměstnanosti. Na druhou stranu neevidují 

takové osoby, které nemohou nalézt práci, ale neregistrují se. Nejčetnější skupinu zde 

zastávají vdané ženy, které chtějí pracovat, ale práci se jim nedaří nalézt.  Takováto situace 

je nazývána jako skrytá nezaměstnanost.  
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Někteří autoři se ve své literatuře zmiňují také o neúplné zaměstnanosti. Označují 

se tak zaměstnání na částečný úvazek nebo práce, která nevyužívá naplno schopnosti a 

kvalifikaci daných osob. V dnešní době lze tímto způsobem řešit masovou nezaměstnanost. 

[1] 

Dlouhodobá nezaměstnanost 

Velice závažným problémem v ekonomice je dlouhodobá nezaměstnanost. 

V případě, že si lidé nejsou schopni delší dobu nalézt vhodné zaměstnání, začínají se 

dostávat do ekonomických potíží vedoucích k postupnému úpadku životní úrovně a dále 

pak až k existenčním problémům celé rodiny. Toto má za následek vznik mnoha dalších 

problémů např. psychologickým, sociálních apod. Všechny tyto problémy se promítají i do 

ekonomiky jako celku, čímž způsobují ztrátu. Snižuje se takto produkt, úspory i daně, 

dochází k devalvaci lidského kapitálu atd.  

Hlavní příčinou vzniku této nezaměstnanosti je dlouhodobá hospodářská deprese, 

kdy po delší dobu nedochází ke zlepšení ekonomické situace. Z tohoto důvodu lidé 

nemohou nalézt zaměstnání, protože nevznikají nová pracovní místa (těch je méně než 

uchazečů o práci).  Jako další příčina je uváděna stagnace mezd, kdy se mzdy nesnižují ani 

v období velké nezaměstnanosti. Uváděn je také problém působení poměrně vysoké 

podpory v nezaměstnanosti, protože čím je podpora vyšší a čím je doba jejího vyplácení 

delší, tím více upadá snaha nezaměstnaných nalézt si nové zaměstnání. [5] 

2.2.2 Politika zaměstnanosti 

Nejčastěji se politika zaměstnanosti rozděluje na aktivní a pasivní. Uvádí se ale, že 

aktivní politika zaměstnanosti je považována za účinnější způsob při boji 

s nezaměstnaností. 

a) Aktivní politika zaměstnanosti – tato politika zahrnuje zejména:  

- Služby zaměstnanosti;  

- školení pro nezaměstnané dospělé osoby, rizikové skupiny i pro zaměstnané; 

- různé programy zaměřené na mladé nezaměstnané osoby, na podporu učňů a 

rozmanitých forem vzdělávání mladých lidí;  

- subvencovanou zaměstnanost: podpora zaměstnání v soukromé sféře, podpora 

začínajících podnikatelů, přímá tvorba pracovních míst; 
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- programy pro osoby s handicapem: podpora tvorby pracovních míst pro 

handicapované, odborné rehabilitace. 

b) Pasivní politika zaměstnanosti – tato politika zahrnuje zejména: 

- Sociální podporu nezaměstnaných osob za účelem udržení jejich životní úrovně 

formou příspěvků v nezaměstnanosti; 

- předčasný odchod do důchodu v důsledku špatné situace na trhu práce. [4] 

2.2.3 Ekonomické důsledky nezaměstnanosti 

Ekonomické důsledky nezaměstnanosti vznikají z důvodu ztráty či výrazného 

snížení produkce, což se dá popsat rozdílem skutečného a potenciálního produktu. Tento 

problém není způsobem přirozenou mírou nezaměstnanosti, ale cyklickou 

nezaměstnaností. Výroba klesá pod požadovanou hranici a dochází ke snížení HDP. 

Rozdíl mezi dopady cyklické nezaměstnanosti a přirozené míry nezaměstnanosti 

vysvětluje Okunův zákon. Tento zákon popisuje takovýto případ: Jestliže skutečná 

nezaměstnanosti je vyšší než přirozená míra nezaměstnanosti, poté dochází k poklesu 

skutečného produktu pod produkt potenciální. To ukazuje, že ekonomika neaplikuje 

dostupné možnosti, které jsou kompatibilní s neměnící se cenovou hladinou. Okunův 

zákon také hovoří o případu, kdy dojde k nárůstu skutečné nezaměstnanosti nad přirozenou 

míru nezaměstnanosti o 1%, což způsobí pokles skutečného produktu pod produkt 

potenciální, a to o 2%. 

Jako dalším ekonomickým důsledkem nezaměstnanosti je uváděna zhoršená 

kvalifikace osob, která je označována za jeden ze zdrojů ekonomického růstu. To se 

následně ukáže omezenými možnostmi výběru a snížením celkové spotřeby, vyplácením 

vyšších podpor v nezaměstnanosti či menšího přílivu daní do státního rozpočtu. [6] 

2.2.4 Měření nezaměstnanosti 

K měření nezaměstnanosti je nejčastěji používán ukazatel míry nezaměstnanosti. 

Jedná se o podíl nezaměstnaných aktivně usilujících o nalezení zaměstnání a schopných 

tuto skutečnost prokázat. Tento ukazatel se vyjadřuje v procentech.  

Míru nezaměstnanosti můžeme rozdělit na obecnou a specifickou. Co se týče 

obecné míry nezaměstnanosti, ta závisí na faktorech, které ovlivňují celou ekonomiku. Na 
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druhou stranu specifická míra nezaměstnanosti pro určité sociální kategorie je vždy závislá 

na faktorech, které ovlivňují zejména dané kategorie osob, jako např. muži, ženy, profese 

apod. [7] 

Od roku 2013 se v České republice začal používat nový ukazatel registrované 

nezaměstnanosti, a to podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných 

uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku. [8]  

V současnosti roste snaha určitým způsobem sjednotit vymezení těchto měr 

nezaměstnanosti, aby mohly být časově i prostorově srovnávány. I přes veškeré úsilí 

Mezinárodního úřadu práce, nelze porovnávat jednotlivé statistiky různých států. Obsah 

ukazatelů nezaměstnanosti se i přes různá stanovená pravidla nestále liší. Z tohoto důvodu 

je důležité každé srovnání brát s určitou opatrností. [1] 

V České republice je míra nezaměstnanosti zjišťována Českým statistickým 

úřadem. Jedná se o tzv. registrovanou nezaměstnanost, která se z pravidla od té skutečné 

odlišuje. Do registrované nezaměstnanosti nejsou zahrnuty osoby, které pracují na částečný 

pracovní úvazek, ale chtěly by pracovat na úvazek plný. Velmi mnoho krátkodobě 

nezaměstnaných nebývá vůbec na úřadech práce registrováno a zároveň také úřad práce 

vyřazuje ze své evidence ty dlouhodobě nezaměstnané, kteří již na podporu 

v nezaměstnanosti ztratili nárok. Úřady práce také neevidují ty, kteří přestali usilovat o 

nalezení práce. Z těchto důvodů je možné, že skutečná nezaměstnanost je vyšší než ta 

registrovaná. Na druhou stranu jsou na úřadech práce registrovaní i ti, kteří práci vůbec 

nehledají, odmítají nabízená pracovní místa a raději žijí z podpory. Takovíto lidé naopak 

výši registrované nezaměstnanosti nadhodnocují. [5] 

V ostatních zemích se pro určování míry nezaměstnanosti a počtu nezaměstnaných 

uvádí odlišné přístupy. Rozlišují se zejména dva hlavní postupy měření. První postup je 

založen na počtu uchazečů o zaměstnání, kteří jsou registrováni na úřadech práce. Druhý 

postup využívá výběrových šetření, která jsou s určitou pravidelností opakovaně prováděna 

v populaci. [1] 

2.2.5 Vztah nezaměstnanosti a inflace 

Mezi nezaměstnaností a inflací existují dodnes velice složité vztahy, které však 

prošly během několika posledních desetiletí určitým vývojem. Vztah mezi těmito dvěma 
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veličinami je komplikován existencí vícero typů, jak nezaměstnanosti, tak inflace, které 

mají různé příčiny a požadují odlišná hospodářskopolitická opatření. [7] 

Souvislost mezi nezaměstnaností a inflací lze vyjádřit pomocí Phillipsovy křivky 

(PK). Tuto křivku sestavil novozélandský ekonom Arthur Phillips, který dokázal, že mezi 

těmito veličinami existuje nepřímo úměrný vztah. Tato křivka vyjadřuje to, že v případě 

růstu inflace, klesá nezaměstnanost a naopak v případě poklesu inflace, nezaměstnanost 

roste. [3] 

Není ovšem řečeno, že nemůže dojít k zároveň k nárůstu míra nezaměstnanosti i 

míry inflace. Tento stav se označuje jako stagflace a znamená pro ekonomiku značný 

problém. 

Phillipsova křivka se vyvíjela a postupně do ní byl zahrnut i pojem setrvačná 

inflace, kterou řešila teorie Miltona Friedmana. Tento muž poté upravil tzv. krátkodobou a 

dlouhodobou Phillipsovu křivku. [9] 

 

 

 

 

SPC0 – krátkodobá PK 

SPC1 – vyšší PK  

LPC – dlouhodobá PK 

π – míra inflace 

 

Zdroj: [3], 21. 12. 2014 

  

Graf č. 1 popisuje krátkodobou a dlouhodobou Phillipsovu křivku, která udává 

zapříčinění růstu inflace z důvodů aktivních vládních zásahů na straně nezaměstnanosti. 

Když nezaměstnanost i nadále neklesá a setrvačná inflace pořád roste až do takového 

stupně, že ani centrální bance nezbývá nic jiného, než zavést aktivní protiinflační opatření. 

Tímto způsobem lze snížit inflaci, ale na úkor nárůstu nezaměstnanosti. Tento proces se 

Graf 1: Krátkodobá a dlouhodobá Phillipsova křivka 
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poté opakuje, proto se ekonomika dlouhodobě přiklání k přirozené míře nezaměstnanosti. 

[9] 

2.2.6 Přirozená míra nezaměstnanosti 

V moderní ekonomii je také velmi diskutován pojem přirozená míra 

nezaměstnanosti, který je vysvětlován jako míra nezaměstnanosti odpovídající stavu 

rovnováhy na trhu práce. Jedná se v podstatě o míru nezaměstnanosti, která by mohla 

vzniknout působením sil na trhu, a kterou nelze dlouhodobě ovlivňovat pomocí nástrojů 

měnové či fiskální politiky. V současné hospodářské politice je upřednostňováno pojetí 

nezaměstnanosti v souvislosti s inflací. Přirozená míra nezaměstnanosti je dána úrovní 

nezaměstnanosti, při které míra inflace neroste ani neklesá, je stabilní. [2] 

Přirozená míra nezaměstnanosti obsahuje také již zmiňovanou frikční a strukturální 

nezaměstnanost. Odchylka od přirozené míry nezaměstnanosti je označována jako cyklická 

nezaměstnanost.  

S přirozenou mírou nezaměstnanosti také úzce souvisí pojem plná zaměstnanost. 

To ovšem neznamená neexistenci nezaměstnaných osob, ale takovíto nezaměstnaní tvoří 

strukturální a frikční nezaměstnanost. [3] 

  



Tereza Lancová: Analýza nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 

 

2015  13 

 

2 CHARAKTERISTIKA VYBRANÉHO REGIONU 

 Moravskoslezský kraj, jako jedna z nejvýznamnějších průmyslových oblastí České 

republiky s rozlohou 5 427 km
2
, se nachází v její severovýchodní části. V rámci České 

republiky tento kraj hraničí s krajem Zlínským a Olomouckým. Moravskoslezský kraj také 

bezprostředně sousedí s Polskem a Slovenskem, což značně ovlivňuje zaměstnanost 

v kraji. K 30. 11. 2014 činil počet obyvatel 1 218 732, z čehož plyne, že tento kraj je třetím 

nejlidnatějším krajem v České republice a je tvořen okresy: Bruntál, Karviná, Nový Jičín, 

Frýdek-Místek, Opava a Ostrava, která je zároveň moravskoslezskou metropolí. [10] 

K 31. 12. 2014 činil podíl nezaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji 9,8 % a 

průměrná mzda byla vypočtena na 22 964 Kč. Stejně jako v ostatních krajích České 

republiky, jsou mzdy mezi odvětvími rozloženy různě. Nejvyšší mzdy byly zaznamenány 

v odvětvích informačních a komunikačních činností, těžbě a dobývání či peněžnictví a 

pojišťovnictví. Naopak nejnižší mzdy byly zaznamenány v odvětvích rekreační činnosti, 

stravování a pohostinství. [11], [12] 

 Moravskoslezský kraj je charakteristický svou různorodostí, kde významnou roli 

hraje ostravsko-karvinská aglomerace. Tato tradiční industriální oblast je tvořena z velké 

části těžkým průmyslem, hornictvím a těžkým strojírenstvím. Mezi nejdůležitější odvětví 

tohoto kraje patří neodmyslitelně hutnictví, a proto je tento kraj také označován za 

celostátní centrum hutní výroby, kde je soustředěna téměř veškerá produkce černého uhlí 

České republiky. Další neméně důležitá odvětví charakterizující tento kraj jsou lehké 

strojírenství, potravinářský, elektrotechnický, chemický, stavební a rozvíjející se 

automobilový průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, dále také informační a 

komunikační technologie, výroba plastových výrobků či zemědělství. [10], [11] 

 V Moravskoslezském kraji sídlí také několik významných firem, které oproti jiným 

krajům České republiky, rozvíjejí významným způsobem ekonomický potenciál kraje. 

Mezi tyto nejvýznamnější a zároveň největší podniky v Moravskoslezském kraji, 

zaměstnávající také největší podíl osob na trhu práce, patří např. Vítkovice, a. s.; 

ArcelorMittal Ostrava a. s.; OKD, a. s.; Třinecké železárny, a. s. a Tatra Trucks, a. s., 

Skupina ČEZ, Siemens, s. r. o. apod. [10] 

http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/home
http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/home
http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/home
http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/home
http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/home
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2.1 Vývoj nezaměstnanosti v regionu 

V roce 1990 začala v Moravskoslezském kraji probíhat rozsáhlá restrukturalizace 

hospodářství, která kraj značně ovlivnila, a ještě několik let poté docházelo k propouštění 

obrovského množství zaměstnanců. Moravskoslezský kraj je řazen ke strukturálně 

nejpostiženějším částem České republiky z důvodu značného úpadku těžkého průmyslu a 

až do roku 2004 stále se zvyšující nezaměstnaností. Nejhorší situace z hlediska 

nezaměstnanosti nastala v letech 1997 a 1999, kdy za 2 roky vzrostl počet evidovaných 

uchazečů o zaměstnání o 155,5 % a celková zaměstnanost u moravskoslezských 

zaměstnavatelů klesla o 15,4 %.  

Od roku 2004 se začala na situace trhu práce pomalu zlepšovat. Od února téhož 

roku, kdy byl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání nejvyšší v celé historii, jejich 

počet na konci roku 2008 klesl o 48,1 %. Tato situace však nevydržela dlouho a důsledkem 

celosvětové krize začala nezaměstnanost v kraji opět stoupat. Koncem roku 2013, kdy 

krize pomalu odeznívala, se počet evidovaných uchazečů o zaměstnání zvýšil o 69,8 % a 

situace začala stagnovat. 

V posledních letech dochází také k neustálému úbytku obyvatel do 14 let. Snižující 

se počet mladých lidí do 14 let způsobuje to, že dochází k postupnému zvyšování 

průměrného věku obyvatel, což je nyní 41,2 let. [10] 

 

Graf 2: Vývoj podílu nezaměstnaných osob Moravskoslezského kraje a ČR v roce 2014 v [%] 

 

Zdroj: [8], [10] + vlastní zpracování, 28. 2. 2015 
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https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/msk/analyzy/2013.pdf


Tereza Lancová: Analýza nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 

 

2015  15 

 

Graf č. 2 znázorňuje rozdíly ve vývoji podílu nezaměstnaných osob 

v Moravskoslezském kraji a České republice v jednotlivých měsících roku 2014. Během 

celého sledovaného období v Moravskoslezském kraji i celé České republice vykazovaly 

hodnoty klesající charakter, s výjimkou prosince. Největší rozdíl byl zaznamenán v květnu 

a červenci, kdy byl podíl nezaměstnaných osob v Moravskoslezském kraji o 2,5 % vyšší 

než v celé České republice. Také v ostatních měsících jsou rozdíly velice obdobné, a to 

kolem 2,3 %. 

2.2 Charakteristika jednotlivých okresů 

Bruntál 

Tento okres je největším okresem Moravskoslezského kraje a je označován za 

jeden z ekonomicky nejslabších regionů v České republice s vysokým podílem 

nezaměstnaných osob. V současnosti má okres průmyslově zemědělský charakter. 

Zaměstnanost je zde soustředěna do podniků s textilní, strojírenskou a dřevozpracující 

výrobou. Z celkového množství podniků v okrese mají největší zastoupení průmyslové 

podniky (asi 13,7 %), zemědělské podniky (asi 7 %), podniky zabývající se stavebnictvím 

(asi 14,7 %) a podniky zabývající se obchodem, opravami spotřebního zboží a motorových 

vozidel (asi 28,5 %). [13] 

 

Karviná 

Tento okres v současnosti patří také mezi ty s vyšším podílem nezaměstnaných 

osob v Moravskoslezském kraji a poměrně vysokým úbytkem obyvatel. Předchozí dlouhý 

historický vývoj v tomto okrese značně ovlivnil jak zaměstnanost a hospodářství, tak 

ekonomický potenciál a nynější strukturu okresu. Okres Karviná se začal rychle rozvíjet 

poté, co zde bylo nalezeno černé uhlí. Začaly vznikat doly a docházelo k rozvoji 

koksárenského, železářského, hutního a chemického průmyslu. Nejsilnějším odvětvím 

v tomto okrese je však těžký průmysl. [13] 

 

Nový Jičín 

Tento menší okres se nachází v jižní části ostravské průmyslové aglomerace. Okres 

Nový Jičín má rovněž průmyslově zemědělský charakter. Průmyslová výroba se 
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soustřeďuje do center měst. Zemědělství disponuje 56 973 ha zemědělské půdy, což je asi 

50,7 % celkové rozlohy okresu. Tento okres se také vyznačuje tím, že se zde nacházejí 

poměrně bohaté zásoby surovin sloužících k výrobě stavebních hmot. [13] 

 

Frýdek-Místek 

 Tento okres se vyznačuje zemědělsko-průmyslovým charakterem s větším 

zastoupením průmyslu. Z počátku devadesátých let došlo ke změně národohospodářské 

koncepce okresu v krátkém časovém úseku. Docházelo k rychlému poklesu těžkého 

průmyslu, což způsobilo zastavováním těžby na některých dolech a rovněž došlo 

k omezení výroby v hutních podnicích. Právě v tomto období začala růst nezaměstnanost v 

okrese. Nyní však okres Frýdek-Místek patří k okresům s nejnižší nezaměstnaností v 

Moravskoslezském kraji. [13] 

 

Opava 

Okres Opava je tvořen především zemědělskými oblastmi a je označován za jádro 

zemědělské produkce kraje. V současné době je výroba zabezpečována menšími podniky. 

V okrese působí asi 5,5 tisíc podniků, které se zabývají průmyslovou výrobou, tj. asi 17,8 

% všech průmyslových podniků v kraji. Co se týče odvětví, největší zastoupení v tomto 

okrese má stavebnictví, obchod či průmysl a služby pro podniky. Podíl nezaměstnaných 

osob se v okrese pohybuje nad průměrem České republiky. [13] 

 

Ostrava 

 V tomto okrese jsou ekonomika a zaměstnanost bezprostředně závislé na několika 

velkých podnicích. Průmyslová činnost je nevíce zastoupena hutnictvím železa, těžkým 

strojírenstvím, chemickým průmyslem, stavebnictvím či výrobou elektrické energie. 

Hutnictví je soustřeďováno především do dvou velkých hutních kombinátů. Poté co byla 

v roce 1994 zastavena těžba uhlí, se do problémů začaly dostávat i další koksovny a 

úpravny. Tato odvětví ovšem procházela určitými změnami spojenými se značným 

snižováním pracovních míst. Začalo docházet k projevům negativních důsledků typických 

pro celou aglomeraci, což je např. deformace ekonomické nebo sociální struktury apod. 
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Dále také dochází k poklesu investiční činnosti, poklesu výroby a produktivity práce. 

Naopak zde není příliš velké zastoupení ve zpracovatelském či spotřebním průmyslu. [13] 

 

Tabulka 1: Průměrné roční podíly nezaměstnaných osob v jednotlivých okresech v [%] 

Okres 2012 2013 2014 

Bruntál 11,9 13,0 13,3 

Karviná 10,3 11,8 12,4 

Nový Jičín 6,6 7,6 7,4 

Frýdek-Místek 6,1 7,1 7,3 

Opava 7,3 8,1 8,3 

Ostrava 9,0 10,9 11,4 

Zdroj: [14] + vlastní zpracování, 3. 3. 2015 

 

Tabulka č. 1 popisuje průměrné roční podíly nezaměstnaných osob v jednotlivých 

okresech Moravskoslezského kraje mezi lety 2012 až 2014. Jak lze z této tabulky vyčíst, 

nejvyšší podíl nezaměstnaných osob v letech 2012 až 2014 byl zaznamenán v okrese 

Bruntál. Naopak nejlépe na tom byly okresy Nový Jičín a Frýdek-Místek, kde průměrné 

roční podíly nezaměstnaných osob dosahovaly nejnižších hodnot. Pouze okresy Nový 

Jičín, Frýdek-Místek a Opava měly za celé sledované období nižší průměrné roční podíly 

nezaměstnaných osob, než vykazovaly hodnoty za celý Moravskoslezský kraj. 

Je také nutno dodat, že údaje mohou být zkreslené či ne úplně přesné z důvodu 

změny měření nezaměstnanosti od roku 2013, kdy se místo míry nezaměstnanosti uvádí 

podíl nezaměstnaných osob. Tyto dva pojmy nemohou být srovnávány. [8] 

Při srovnání výší podílů nezaměstnaných osob v okresech Moravskoslezského kraje 

v roce 2014 s ostatními okresy České republiky, se Bruntál, Karviná, Opava a Ostrava 

umisťovaly v první polovině žebříčku. Okresy Nový Jičín a Frýdek-Místek se umisťovaly 

v rozmezí od 38. do 52. místa. Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob během celého roku 

umisťoval okres Bruntál na přední místa, a to na 1. až 3. místo v rámci celé České 

republiky. Okres Karviná se pohyboval na 3. až 4. místě a Ostrava na 2. místě. [10] 

http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/home
http://www.czso.cz/xt/redakce.nsf/i/home
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Graf 3: Srovnání průměrných ročních podílů nezaměstnaných osob v jednotlivých okresech s ČR v [%] 

 

Zdroj: [8], [10] + vlastní zpracování, 6. 3. 2015 

 

Graf č. 3 slouží k lepšímu znázornění průměrných ročních podílů nezaměstnaných 

osob v jednotlivých okresech v letech 2012 až 2014 vzhledem k celorepublikovému 

průměru. Jak lze v grafu vidět, pouze hodnoty okresů Nový Jičín a Frýdek-Místek se 

nacházejí nepatrně pod hranicí celorepublikových průměrných ročních podílů 

nezaměstnaných osob. 
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3  ANALÝZA TRHU PRÁCE 

V Moravskoslezském kraji byla situace na trhu práce v průběhu minulého roku 

stále ještě z části ovlivňována celosvětovou krizí z roku 2008. Počet uchazečů o 

zaměstnání v kraji k 31. 12. 2014 činil 83 877, což bylo ve srovnání s rokem 2013 asi o 6,8 

% méně. Pozitivním jevem je, že počet nezaměstnaných meziročně klesl ve všech okresech 

Moravskoslezského kraje, nejvíce však v okrese Nový Jičín a Frýdek-Místek a nejméně 

naopak v okrese Bruntál. [10] 

3.1 Vývoj počtu zaměstnavatelů a zaměstnanců v regionu 

 Podle Mezinárodní organizace práce se firmy dělí podle počtu zaměstnanců na 

malé (1 – 49 zaměstnanců), střední (50 – 249 zaměstnanců) a velké (250 a více 

zaměstnanců). Na konci roku 2014 bylo v Moravskoslezském kraji zaznamenáno 2 261 

zaměstnavatelů ve firmách s 26 a více zaměstnanci. U těchto firem bylo k 31. 12. 2014 

zaměstnáno 286 958 osob. Oproti roku 2013 činil v roce 2014 nárůst zaměstnanců o 2,3 %. 

Tento nárůst se nejvíce týkal okresů Ostrava a Frýdek-Místek a naopak nejméně okresu 

Bruntál. Další výpočty budou uvedeny v následujících tabulkách. [10] 

 

Tabulka 2: Vývoj počtu zaměstnavatelů a zaměstnanců v daných podnicích 

Velikost firmy (osoby) 
Zaměstnavatelé Zaměstnanci 

2012 2013 2014 2012 2013 2014 

1 - 49 1 098 1 027 1 035 36 380 33 966 34 423 

50 - 249 989 988 999 100 556 101 359 102 963 

250 a více 219 217 227 148 061 145 244 149 572 

Celkem 2 306 2 232 2 261 284 997 280 569 286 958 

Zdroj: [8], [10] + vlastní zpracování, 8. 3. 2015 

 

Tabulka č. 2 je výchozí tabulkou k výpočtu meziročních procentuálních změn 

v počtech zaměstnanců a zaměstnavatelů Moravskoslezského kraje v letech 2012 až 2014. 

Počty zaměstnavatelů i zaměstnanců jsou uváděny vždy k 31. 12. daného roku.  
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Tabulka 3: Změny v počtech zaměstnavatelů a zaměstnanců v daných podnicích v [%] 

Velikost firmy (osoby) 
Zaměstnavatelé Zaměstnanci 

2013/2012 2014/2013 2013/2012 2014/2013 

1 - 49 - 6,5 + 0,8 - 6,6 + 1,3 

50 - 249 - 0,1 + 1,1 + 0,8 + 1,6 

250 a více - 0,9 + 4,6 - 1,9 + 3,0 

Celkem - 3,2 + 1,3 - 1,6 + 2,3 

Zdroj: [8], [10] + vlastní zpracování, 9. 3. 2015 

Tabulka č. 3 vyjadřuje jednotlivé meziroční procentuální změny v počtech 

zaměstnavatelů a zaměstnanců v Moravskoslezském kraji. Co se týče zaměstnavatelů, 

jejich počet se v roce 2013 oproti roku 2012 snížil. Naopak při srovnání roku 2014 s rokem 

2013, jejich počet opět vzrostl. Podobná situace byla v obou dvou srovnáních také u 

zaměstnanců. V roce 2013 se počet zaměstnanců oproti roku předchozímu snížil a v roce 

2014 opět vzrost. Největší nárůst jak u zaměstnavatelů, tak u zaměstnanců nastal v roce 

2014, kdy nejvyšších hodnot dosahovaly velké firmy s 250 a více osobami.   

3.2 Vývoj počtu OSVČ v regionu 

 Na konci roku 2014 bylo v Moravskoslezském kraji registrováno 87 560 osob 

vykonávajících samostatně výdělečnou činnost. Vývoj počtu OSVČ měl v průběhu 

posledních let spíše sestupný charakter. Aby byl tento jev zmírněn, začaly se postupně ve 

větší míře využívat a realizovat nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti, a to 

zejména finanční podpora nezaměstnaných osob, které se rozhodly pro zahájení 

samostatně výdělečné činnosti. [10] 
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Tabulka 4: Vývoj počtu OSVČ a podílů OSVČ na obyvatelstvu v produktivním věku 

Ukazatel 
2012 2013 2014 

Počet Podíl [%] Počet Podíl [%] Počet Podíl [%] 

OSVČ - hlavní činnost 56 017 

10,70 

53 466 

10,72 

51 304 

10,66 OSVČ - vedlejší činnost 34 610 36 141 36 256 

Celkem 90 627 89 607 87 560 

Zdroj: [8], [10] + vlastní zpracování, 11. 3. 2015 

Jedna část tabulky č. 4 popisuje počty OSVČ vykonávajících jak hlavní, tak 

vedlejší činnost v Moravskoslezském kraji vždy k 31. 12. v letech 2012 až 2014 a 

potvrzuje klesající vývoj během všech sledovaných let. Druhá část tabulky vyjadřuje 

podíly OSVČ na obyvatelstvu Moravskoslezského kraje v produktivním věku rovněž 

v letech 2012 až 2014. Tyto hodnoty byly ve všech letech velmi obdobné a dostaly se 

pouze lehce nad hranici 10 %.  

3.3 Nabídka a poptávka na trhu práce v regionu 

 Poptávka po pracovní síle v Moravskoslezském kraji se během roku 2014 většinou 

zvyšovala. V listopadu byl počet volných pracovních míst nejvyšší od prosince roku 2008, 

kdy byla zaměstnanost ovlivňována celosvětovou krizí. V průměru si mohli uchazeči o 

zaměstnání na konci každého měsíce roku 2014 vybírat ze 4 407 volných pracovních míst, 

což bylo asi o 28,7 % více než v roce 2013. V Moravskoslezském kraji byl k 31. 12. 2014 

počet volných pracovních míst o 136,8 % vyšší než na konci roku 2013. Počet pracovních 

míst ovšem může být ovlivněn novelou zákona o zaměstnanosti, která od roku 2012 zrušila 

zaměstnavatelům povinnost hlásit úřadům práce volná pracovní místa.  

V roce 2014 vzrost také počet dlouhodobě evidovaných volných pracovních míst, a 

to zejména u oborů řemeslníci a opraváři, techničtí a odborní pracovníci, montéři a obsluha 

strojů a zařízení či pomocní a nekvalifikovaní pracovníci. Na konci roku 2014 bylo v kraji 

evidováno 2 176 dlouhodobě volných pracovních míst, což je asi 40,3 % z celkového počtu 

volných pracovních míst v Moravskoslezském kraji. [10] 
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Graf 4: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání a volných pracovních míst v kraji během roku 2014 

 

Zdroj: [10] + vlastní zpracování, 11. 3. 2015 

  

Graf č. 4 znázorňuje poměr mezi uchazeči o zaměstnání a volnými pracovními 

místy v Moravskoslezském kraji v jednotlivých měsících roku 2014. Počet uchazečů o 

zaměstnání překračoval devadesátitisícovou hranici zejména v zimních měsících. 

V ostatních měsících se počet uchazečů o zaměstnání držel v rozmezí mezi 80 a 90 tisíci. 

Co se týče počtu volných pracovních míst, ten až na výjimky v měsících červnu a prosinci, 

pozvolna rostl. 
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Tabulka 5: Vývoj počtu uchazečů připadajících na 1 volné pracovní místo v kraji během roku 2014 

Měsíc 
Uchazeči o 

zaměstnání 

Volná pracovní 

místa 

Počet uchazečů připadajících 

na 1 volné pracovní místo 

Leden 93 714 2 807 33,39 

Únor 93 619 3 033 30,87 

Březen 91 837 3 759 24,43 

Duben 88 369 3 955 22,34 

Květen 85 588 4 035 21,21 

Červen 84 254 3 888 21,67 

Červenec 84 341 4 478 18,83 

Srpen 83 586 4 812 17,37 

Září 83 301 5 300 15,72 

Říjen 81 971 5 657 14,49 

Listopad 81 171 5 757 14,10 

Prosinec 83 877 5 399 15,54 

Zdroj: [10] + vlastní zpracování, 12. 3. 2015 

 

Tabulka č. 5 navazuje na předchozí graf, z jehož hodnot bylo vypočteno množství 

uchazečů o zaměstnání připadajících na jedno volné pracovní místo. Nejvyšší hodnota byla 

zjištěna v měsíci lednu a naopak nejnižší v měsících říjnu a listopadu. Z tabulky lze dobře 

vyčíst pozitivní vývoj, kdy počet uchazečů připadajících na jedno volné pracovní místo 

během celého roku po většinu času postupně klesal, až se ke konci roku dostal na přibližně 

poloviční hodnotu oproti hodnotě na jeho začátku.  
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Graf 5: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání připadajících na 1 volné pracovní místo v ČR a MSK 

 

Zdroj: [10] + vlastní zpracování, 14. 3. 2015 

  

Graf č. 5 znázorňuje a porovnává vývoj počtu uchazečů o zaměstnání připadajících 

na jedno volné pracovní místo v České republice a Moravskoslezském kraji během roku 

2014. Během celého sledovaného období se hodnoty počtu uchazečů o zaměstnání 

připadajících na jedno volné pracovní místo v Moravskoslezském kraji držely pod hranicí 

hodnot celé České republiky. Jak v celé České republice, tak v Moravskoslezském kraji 

počet uchazečů o zaměstnání připadajících na jedno volné pracovní místo, až na pár 

výjimek, postupně klesal. Největší rozdíly byly zaznamenány v lednu, únoru a červnu. 
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Tabulka 6: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání připadajících na 1 volné pracovní místo v jednotlivých 

okresech 

Okres 
Uchazeči o 

zaměstnání 

Volná 

pracovní místa 

Počet uchazečů připadajících 

na 1 volné pracovní místo 

Bruntál 9 085 264 34,41 

Karviná 21 701 716 30,31 

Nový Jičín 7 516 881 8,53 

Frýdek-Místek 10 236 837 12,23 

Opava 10 229 546 18,73 

Ostrava 25 110 2 155 11,65 

Zdroj: [10] + vlastní zpracování, 15. 3. 2015 

 

Tabulka č. 6 vyjadřuje množství uchazečů připadajících na jedno volné pracovní 

místo v jednotlivých okresech Moravskoslezského kraje na konci roku 2014. Zjištěné 

hodnoty činí mezi některými okresy značné rozdíly. Pouze okresy Frýdek-Místek, Nový 

Jičín a Ostrava vykazovaly nižší hodnoty, než byla na konci roku hodnota pro celý 

Moravskoslezský kraj. I z hlediska počtu uchazečů připadajících na jedno volné pracovní 

místo zaujímá první pozici okres Nový Jičín, který vykazuje hodnotu přibližně čtyřikrát 

nižší než okres Bruntál.  

3.4 Struktura uchazečů o zaměstnání 

 Tato kapitola se zaměřuje na analýzu struktury uchazečů o zaměstnání podle délky 

evidované nezaměstnanosti, podle věku a podle dosaženého vzdělání a srovnává jednotlivé 

počty uchazečů o zaměstnání v letech 2012, 2013 a 2014. Všechny zjištěné údaje jsou poté 

zaznamenány v následujících tabulkách a porovnávány. [10] 
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Tabulka 7: Struktura uchazečů podle délky evidované nezaměstnanosti 

Délka evidované nezaměstnanosti 2012 2013 2014 

do 6 měsíců 34 230 33 502 28 814 

6 - 12 měsíců 14 289 15 720 12 786 

12 a více měsíců 32 580 40 754 42 277 

Celkem 81 099 89 976 83 877 

Zdroj: [8], [10] + vlastní zpracování, 18. 3. 2015 

  

Tabulka č. 7 udává počty evidovaných uchazečů o zaměstnání podle délky evidence 

na Úřadech práce vždy k 31. 12. v letech 2012 až 2014. Nejvyšší hodnoty, s výjimkou roku 

2012, byly zaznamenány ve všech sledovaných letech u dlouhodobé nezaměstnanosti, 

nejnižší potom u nezaměstnanosti v období 6 – 12 měsíců. Celkově byl na tom z hlediska 

nezaměstnanosti nejlépe rok 2012, kdy byl počet evidovaných uchazečů o zaměstnání 

oproti roku 2013 asi o 9,8 % nižší a oproti roku 2014 asi o 6,8 % nižší. Z toho vyplývá, že 

nejhorší situace byla v roce 2013.  

Dlouhodobá nezaměstnanost je závažným ekonomickým problémem a týká se 

zejména osob se zdravotním postižením, osob nad 50 let, osob bez vzdělání nebo pouze se 

základním vzděláním, osob patřících k národnostním menšinám, osob pečujících o dítě či 

zdravotně postiženého rodinného příslušníka nebo osob neochotných pracovat. [10] 
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Tabulka 8: Struktura uchazečů o zaměstnání podle věku 

Věk 2012 2013 2014 

do 19 let 3 372 3 236 2 719 

20 - 29 let 18 775 21 164 17 726 

30 - 39 let 17 665 20 103 18 616 

40 - 49 let 18 035 19 783 18 979 

50 - 59 let 20 451 22 065 21 794 

nad 60 let 2 801 3 625 4 043 

Celkem 81 099 89 976 83 877 

Zdroj: [8], [10] + vlastní zpracování, 19. 3. 2015 

 

 Tabulka č. 8 popisuje množství uchazečů o zaměstnání vždy k 31. 12. v letech 2012 

až 2014 podle věkové struktury. Nejvíce uchazečů o zaměstnání se nacházelo ve skupině 

50 – 59 let. Rozdíl však nebyl nijak výrazný oproti většině ostatních skupin produktivního 

věku. Nejmenší počet uchazečů byl pochopitelně zaznamenán ve skupinách do 19 let a nad 

60 let. Ve většině věkových skupin však lze sledovat pozitivní vývoj, kdy se oproti roku 

2013, v roce 2014 počet uchazečů o zaměstnání snižoval. 

 

Tabulka 9: Struktura uchazečů o zaměstnání podle vzdělání 

Dosažené vzdělání 2012 2013 2014 

Bez vzdělání 698 761 905 

Základní 23 744 26 097 24 502 

Střední odborné 36 481 40 382 37 420 

Střední odborné s maturitou 14 411 16 222 14 633 

Střední všeobecné 1 849 2 057 2 289 

Vysokoškolské 3 916 4 457 4 128 

Celkem 81 099 89 976 83 877 

Zdroj: [8], [10] + vlastní zpracování, 19. 3. 2015 



Tereza Lancová: Analýza nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 

 

2015  28 

 

Tabulka č. 9 popisuje množství uchazečů o zaměstnání vždy k 31. 12. v letech 2012 

až 2014 podle jejich kvalifikace. Nejvíce uchazečů o zaměstnání ve všech sledovaných 

letech dosáhlo středního odborného vzdělání. Nejnižší počet uchazečů spadal do kategorie 

bez vzdělání, i když se jejich počet v průběhu sledovaných let výrazně navýšil. Zjištěn byl 

také poměrně nízký počet uchazečů se středním všeobecným vzděláním, který v průběhu 

sledovaného období rovněž postupně narůstal.  

 

Tabulka 10: Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání připadajících na 1 volné pracovní místo podle vzdělání 

Dosažené 

vzdělání 

2012 2013 2014 

U
o

Z
 

V
P

M
 

U
o

Z
/V

P
M

 

U
o

Z
 

V
P

M
 

U
o

Z
/V

P
M

 

U
o

Z
 

V
P

M
 

U
o

Z
/V

P
M

 

Bez vzdělání 698 40 17,5 761 4 190,3 905 58 15,6 

Základní 23 744 638 37,2 26 097 454 57,5 24 502 1 340 18,3 

Střední odborné 36 481 1 552 23,5 40 382 1 081 37,4 37 420 2 698 13,9 

Střední odborné 

s maturitou 
14 411 820 17,6 16 222 518 31,3 14 633 909 16,1 

Střední 

všeobecné 
1 849 44 42,0 2 057 71 29,0 2 289 120 19,1 

Vysokoškolské 3 916 241 16,2 4 457 152 29,3 4 128 274 15,1 

Zdroj: [8], [10] + vlastní zpracování, 21. 3. 2015 

Tabulka č. 10 vyjadřuje množství uchazečů o zaměstnání připadajících na jedno 

volné pracovní místo podle dosaženého vzdělání vždy k 31. 12. v letech 2012 až 2014. 

V průměru na tom byli za celé sledované období nejhůře uchazeči se základním vzděláním, 

i když v roce 2013 razantně vzrostl počet uchazečů o zaměstnání připadajících na jedno 

volné pracovní místo bez vzdělání, a to až na hodnotu 190,3. V roce 2014 se oproti 

ostatním létům počet uchazečů o zaměstnání připadajících na jedno volné pracovní místo u 

všech stupňů vzdělání výrazně snížil. Nejlépe na tom byli uchazeči se středním odborným 

vzděláním. 
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3.5 Vývoj zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích 

 Od roku 2008 jsou sledované firmy nově rozděleny podle klasifikace 

ekonomických činností (CZ-NACE). Výhodou této klasifikace je relevantnost s ohledem 

na hospodářskou realitu a lepší srovnatelnost s ostatními mezinárodními klasifikacemi, a to 

z důvodu zohledňování technologického rozvoje a strukturální změny hospodářství 

v předchozích letech.  

Vývoj zaměstnanosti Moravskoslezského kraje je zaměřen na ta odvětví 

sledovaných organizací, ve kterých došlo k nejvýraznějším procentuálním změnám 

týkajících se počtu zaměstnanců. [10] 

 

Tabulka 11: Změny v počtech zaměstnanců v jednotlivých odvětvích v [%] 

Odvětví 
Změny v počtech 

zaměstnanců 

Zemědělství, lesnictví a rybářství +5,8 

Zpracovatelský průmysl +1,2 

Stavebnictví -4,8 

Velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motorových vozidel -1,2 

Informační a komunikační činnosti +5,1 

Peněžnictví a pojišťovnictví +4,0 

Profesní, vědecké a technické činnosti +31,6 

Administrativní a podpůrné činnosti +22,6 

Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení +4,5 

Zdravotní a sociální péče +2,8 

Zdroj: [10] + vlastní zpracování, 21. 3. 2015 

Tabulka č. 11 vyjadřuje procentuální změny v počtech zaměstnanců zaznamenané 

v roce 2014 oproti roku 2013 ve vybraných odvětvích. Ve většině odvětví docházelo 

k nárůstu počtu zaměstnanců. Jak lze v tabulce vidět, nejvýraznější nárůst počtu 



Tereza Lancová: Analýza nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 

 

2015  30 

 

zaměstnanců byl v odvětvích profesní, vědecké a technické činnosti a v administrativní a 

podpůrné činnosti. Na druhou stranu největší pokles byl zaznamenán ve stavebnictví.  

3.6 Aktivní politika zaměstnanosti 

 Aktivní politika zaměstnanosti Moravskoslezského kraje má v rámci celostátní 

aktivní politiky zaměstnanosti významné postavení. Tato politika má zásadní úkol, a to 

regulovat trh práce pomocí speciálních programů, jejichž cílem je finanční podpora stálých 

pracovních míst pro uchazeče o zaměstnání, zajišťování změn týkajících se profesního 

zaměření pro nezaměstnané osoby, dále podpora zaměstnanců ve firmách za účelem plnění 

potřeb a požadavků zaměstnavatelů. [10] 

 

Nástroje a opatření aktivní politiky zaměstnanosti: 

a) Zřizování společensky účelných pracovních míst uchazeči o zaměstnání pro 

výkon samostatné výdělečné činnosti; 

b) zřizování společensky účelných pracovních míst zaměstnavateli; 

c) zřizování společensky účelných pracovních míst Evropským sociálním fondem – 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost; 

d) veřejně prospěšné práce; 

e) veřejně prospěšné práce realizované Evropským sociálním fondem – Operační 

program Lidské zdroje a zaměstnanost; 

f) rekvalifikace; 

g) poradenství a pracovní rehabilitace; 

h) rekvalifikace a poradenství realizované národním individuálním projektem 

Evropského sociálního fondu - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost; 

i) zřizování chráněných pracovních míst pro výkon samostatné výdělečné činnosti 

osobami se zdravotním postižením; 

j) zřizování chráněných pracovním míst zaměstnavateli; 

k) příspěvky na provoz chráněných pracovních dílen, chráněných pracovních míst a 

chráněných pracovních míst pro výkon samostatné výdělečné činnosti; 

l) překlenovací příspěvky; 



Tereza Lancová: Analýza nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji 

 

2015  31 

 

m) investiční pobídky a ostatní programy na podporu zaměstnanosti realizované 

Evropským sociálním fondem - Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. 

[10] 

3.6.1 Financování aktivní politiky zaměstnanosti  

V roce 2014 bylo v Moravskoslezském kraji na aktivní politiku zaměstnanosti 

vynaloženo asi 826 miliónů Kč, což bylo asi o 30 % více než v roce 2013. Z této částky 

bylo 32 % vynaloženo na národní aktivní politiku zaměstnanosti a 76,4 % na individuální i 

regionální projekty Evropského sociálního fondu - Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost. [10] 

 

Tabulka 12: Výdaje na jednotlivé nástroje a opatření APZ v [ tis. Kč] 

Nástroje a opatření APZ 2012 2013 2014 

a)    15 610   27 837   26 634 

b)    48 109   64 813   27 588 

c)     3 110 131 736 322 028 

d)     8 494     6 105   10 365 

e)   59 500 248 489 308 813 

f)   21 110   30 697   13 235 

g) + h)   47 868   51 663   40 738 

i)        140        430           0 

j)     3 603     7 973   22 402 

k)   10 985          91        146 

l)        371     1 457     1 462 

m)   47 988   62 809   52 574 

Celkem 266 888 634 100 825 985 

Zdroj: [8], [10] + vlastní zpracování, 24. 3. 2015 
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Tabulka č. 12 popisuje, kolik výdajů bylo vynaloženo na financování nástrojů a 

opatření aktivní politiky zaměstnanosti v Moravskoslezském kraji v letech 2012 – 2014. 

Celkově největší množství finančních prostředků bylo vynaloženo v roce 2014 a naopak 

nejméně v roce 2012. V letech 2012 a 2013 bylo nejvíce prostředků vynaloženo na veřejně 

prospěšné práce realizované Evropským sociálním fondem – Operační program Lidské 

zdroje a zaměstnanost. V roce 2014 to potom bylo na zřizování společensky účelných 

pracovních míst Evropským sociálním fondem – Operační program Lidské zdroje a 

zaměstnanost. 

Mezi nejúspěšnější patří národní individuální projekt Vzdělávejte se pro růst! – 

pracovní příležitosti, který je zaměřený na podporu vytváření pracovních míst v rámci 

veřejně prospěšných prací a společensky účelných pracovních míst (finanční příspěvky na 

mzdy, včetně pojištění). V roce 2014 bylo díky tomuto projektu vytvořeno 2 648 

pracovních míst pro veřejně prospěšné práce a 3 632 společensky účelných pracovních 

míst, což bylo přibližně o polovinu více než v roce 2013. [10] 

3.6.2 Vytváření pracovních míst za podpory úřadu práce 

 Za pomoci Krajské pobočky v Ostravě bylo v roce 2014 vytvořeno 8 587 nových 

pracovních míst, což je asi o 42,8 % více než v roce 2013. Z celkového počtu bylo 1 449 

pracovních míst financováno národní aktivní politikou zaměstnanosti a 7 138 pracovních 

míst Evropským sociálním fondem – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. 

Oproti roku 2013 došlo k poklesu počtu pracovních míst financovaných z nástrojů národní 

aktivní politiky zaměstnanosti, a to z hlavně z důvodu upřednostňování financování aktivní 

politiky zaměstnanosti z prostředků národního individuálního projektu Vzdělávejte se pro 

růst! – pracovní příležitosti. 

 Mezi hlavní příčiny vytváření většího počtu pracovních míst v roce 2014 oproti 

roku 2013 patří preference využívání národního individuálního projektu Vzdělávejte se pro 

růst! – pracovní příležitosti, který byl prodloužen až do konce roku 2015. Další příčinou 

byl také větší zájem ze strany zaměstnavatelů o vytváření pracovních míst s příspěvkem 

úřadu práce. [10] 
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3.6.3 Rekvalifikace 

 Rekvalifikace hraje v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti jednu 

z nejvýznamnějších rolí. Krajská pobočka v Ostravě věnuje rekvalifikacím velkou 

pozornost a snaží se přizpůsobit jak zájemcům o rekvalifikace, tak mnoha podmínkám na 

trhu práce. Osobám účastnících se rekvalifikačních kurzů, kde mohou nabýt nových 

znalostí a dovedností, se otevírá širší škála možností uplatnit se na trhu práce. 

Nezaměstnaným osobám rekvalifikační kurzy pomáhají také opět nalézt zájem o určitou 

práci či naučit se přizpůsobovat novým požadavkům na trhu práce. 

 V roce 2014 oproti roku minulému došlo ke snížení počtu rekvalifikačních kurzů 

hrazených jak z národní aktivní politiky zaměstnanosti, tak z národního individuálního 

projektu Evropského sociálního fondu – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. 

V roce 2014 došlo také k poklesu celkového počtu účastníků rekvalifikačních kurzů o 23,1 

% oproti roku 2013. Pokles počtu kurzů i jejich účastníků bylo zapříčiněno přesunem části 

rekvalifikací do nástroje zvolená rekvalifikace. 

 Mezi nejčastější rekvalifikační kurzy zprostředkované Krajskou pobočkou 

v Ostravě patří práce s výpočetní technikou, kurzy účetnictví, příprava na podnikání, 

získání či rozšíření různých druhů řidičských oprávnění, dále kurzy administrativy, 

ošetřovatelství a svářečské kurzy. 

 V Moravskoslezském kraji rekvalifikačních kurzů v roce 2014 využilo 4 082 

uchazečů o zaměstnání. Z tohoto celkového počtu bylo 1 227 financováno z národní 

aktivní politiky zaměstnanosti a 2 885 z národního individuálního projektu Vzdělání a 

dovednosti pro trh práce. [10] 

3.6.4 Realizace projektů Evropským sociálním fondem - Operační program Lidské 

zdroje a zaměstnanost 

Evropský sociální fond využívá Úřad práce České republiky k realizaci projektů za 

účelem snižování počtu nezaměstnaných osob v rámci aktivní politiky zaměstnanosti na 

trhu práce, profesního vzdělávání, začleňování části populace zpět do společnosti, 

zlepšování mezinárodní spolupráce v různých oblastech či zlepšování kvality ve veřejné 

správě. [10] 
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Regionální individuální projekty pro uchazeče o zaměstnání 

Mezi projekty probíhající v roce 2014 patří: 

 Šance pro samostatnost – tento projekt byl realizován pro 400 osob se zdravotním 

postižením či omezením a rozpočet tohoto projektu byl vyčíslen na 45,5 miliónů Kč. Tento 

projekt byl vytvořen za účelem opětovného začlenění takovýchto osob na trh práce, zvýšit 

tak jejich šance na zaměstnání a podpořit další rozvoj prostřednictvím pracovně-

psychologického poradenství. 

 Odborné praxe pro mladé do 30 let v Moravskoslezském kraji – tento projekt byl 

realizován Úřadem práce ČR, Krajskou pobočkou v Ostravě a rozpočet byl v roce 2014 po 

určitých změnách navýšen na 233 miliónů Kč. Projekt je realizován pro uchazeče o 

zaměstnání do 30 let s malými dosavadními pracovními zkušenostmi a s různým stupněm 

vzdělání. Projekt slouží k lepšímu a rychlejšímu rozvoji kariéry zejména pomocí 

odborných praxí, ale také díky poradenství či rekvalifikací. 

 Nový začátek – tento projekt byl realizován pro 720 uchazečů o zaměstnání 

evidovaných v Moravskoslezském kraji více jak půl roku. Projekt byl určen osobám 

s určitými omezujícími faktory (zdraví, věk, nedostatečná praxe či vzdělání apod.). 

Hlavním cílem projektu bylo zlepšit těmto osobám uplatnění na trhu práce a zlepšit jejich 

znalosti a dovednosti. Podpora zahrnovala např. poradenství, motivační a školící aktivity 

vedoucí až k nalezení zaměstnání.  

 10 pro život – tento projekt byl realizován pro 180 osob se zdravotním postižením 

či omezením a rozpočet projektu činil asi 21,7 miliónů Kč. Tento projekt má pomoci těmto 

osobám získat zaměstnání prostřednictvím velkého množství služeb, jako např. hledání 

vhodných pracovním míst, individuální podpora, rekvalifikace, zprostředkování 

zaměstnání apod. 

 Příležitost dělá(t) zaměstnance – tento projekt byl realizován na podporu činnosti 

zabývající se pomocí při zařazování osob do pracovního procesu osoby, které žijí v nejvíce 

postižených částech Moravskoslezského kraje, a to jak nezaměstnaností, tak sociálním 

vyčleněním. Projekt tyto osoby podporoval např. poradenstvím, rekvalifikacemi, motivací, 

terénní asistencí apod. Hlavním cílem projektu bylo poskytnout pomoc jednotlivým 

osobám i celým rodinám žijících v takto znevýhodněných částech kraje. [10] 
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Regionální individuální projekty pro zaměstnavatele 

Mezi projekty probíhající v roce 2014 patří: 

 Vzdělávejte se pro růst! – Moravskoslezský kraj – tento projekt byl realizován pro 

zaměstnavatele, kteří zvládli překonat hospodářskou krizi. Hlavním cílem projektu byla 

podpora takovýchto zaměstnavatelů prostřednictvím finančních prostředků na vzdělávání 

pracovníků.  Projekt byl určen pro všechny podniky, u kterých byl předpokládán růst 

ekonomického potenciálu. 

 Vzdělávejte se pro růst v Moravskoslezském kraji II – tento projekt navazuje na 

projekt předchozí a má také stejné cíle. Tento projekt hradí všechny náklady související se 

vzděláváním zaměstnanců i mzdové náklady během účasti zaměstnanců na školeních. [10] 

3.7 Předpoklady dalšího vývoje na trhu práce 

I nadále bude v roce 2015 situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji 

ovlivňována jeho umístěním v rámci celé České republiky. K postupnému zlepšování 

situace začalo docházet až v roce 2014, kdy se od dob počátku hospodářské krize v roce 

2008 ekonomická situace nejen v Moravskoslezském kraji zhoršovala či stagnovala. 

Budoucí vývoj je ale také z velké části ovlivňován neustálou orientací na upadající těžební 

průmysl a dalšími problémy, např. sociálními či ekologickými, jejichž řešení je neustále 

odkládáno.  

 V roce 2015 se v Moravskoslezském kraji předpokládají dvě varianty možného 

vývoje na trhu práce. První varianta očekává pozitivnější vývoj, což znamená pokračující 

mírný nárůst zaměstnanosti z roku 2014. Na druhou stranu druhá varianta očekává spíše 

stagnující situaci z roku 2014.  

 Poté, co se situace na trhu práce v kraji po několikaletém poklesu stabilizovala, 

začala zaměstnanost opět narůstat. Mnozí zaměstnavatelé v kraji plánují v první polovině 

roku 2015 navýšení počtu zaměstnanců, i když s určitou opatrností, která spočívá např. 

v zaměstnávání na dobu určitou. 

 Zhoršení situace se očekává přibližně v polovině roku 2015, kdy se na úřadech 

práce eviduje větší množství čerstvých absolventů škol, kteří kvůli nedostatečným 

pracovním zkušenostem či kvalifikaci, nemohou nalézt vhodná pracovní místa. I v tomto 

roce bude obtížné pro úřady práce tento problém řešit hlavně z důvodu nesouladu struktury 
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absolventů s pracovními požadavky zaměstnavatelů, kteří poptávají zejména absolventy 

technických či učňovských oborů.  

 Ke zlepšení situace pomohou v roce 2015 také sezónní práce nejčastěji spojené se 

zemědělstvím, lesnictvím či stavebnictvím. V neposlední řadě je pozitivní vývoj na trhu 

práce očekáván také díky častějšímu využívání nástrojů a opatření aktivní politiky 

zaměstnanosti, kdy většina příspěvků pro žadatele bude vyšších než v roce 2014. 

Je také velice důležité, aby byly v kraji vytvářeny lepší ekonomické a sociální 

podmínky zejména pro mladší generace, které z důvodu špatné situace na trhu práce 

v minulých letech z kraje odcházely a počet obyvatel tak v kraji klesal.  

 Zlepšení situace na trhu práce v budoucích letech se předpokládá u odvětví se 

silným zastoupením v kraji, které potvrzovaly mírný růst i v minulém roce. Mezi tato 

odvětví se řadí např. automobilový průmysl, výroba základních kovů a další. I mnoho 

větších sledovaných firem v Moravskoslezském kraji předpokládá mírné nárůst 

zaměstnanosti, a to ve všech okresech. [10] 
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ZÁVĚR 

 Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji v roce 2014 vykazovala oproti roku 

2013 zlepšení situace.  Stále je ale podíl nezaměstnaných osob v kraji asi o 2,5 % vyšší než 

v celé České republice. Lépe než Česká republika jsou na tom z hlediska podílu 

nezaměstnaných osob pouze okresy Frýdek-Místek, Nový Jičín a Opava. 

 Jedním z pozitivních jevů je, že v roce 2014 vzrostl počet zaměstnavatelů i 

zaměstnanců v kraji a počet uchazečů o zaměstnání se snížil přibližně o 7 %. Na druhou 

stranu došlo k poklesu počtu OSVČ, ale díky častějšímu využívaní nástrojů a opatření 

aktivní politiky zaměstnanosti, se v dalších letech předpokládá postupný nárůst OSVČ.  

Dalším pozitivním poznatkem je nárůst nabídky i poptávky na trhu práce, kdy došlo 

zejména k výraznému navýšení volných pracovních míst. Problémem jsou však 

dlouhodobě neobsazená volná pracovní místa, která v minulém roce tvořila asi 40 % 

z celkového počtu volných pracovních míst v kraji. Tato situace se nejvíce týká 

řemeslných oborů, montérů či nekvalifikovaných osob. Důležitou roli hrály také sezónní 

práce, které obzvláště v letních a podzimních měsících snižovaly počty uchazečů o 

zaměstnání připadajících na jedno volné pracovní místo. Ze všech okresů 

Moravskoslezského kraje na tom byl z hlediska počtu uchazečů o zaměstnání připadajících 

na jedno volné pracovní místo nejhůře okres Bruntál (34,41), jehož hodnota byla asi 

čtyřikrát vyšší než hodnota okresu Nový Jičín. 

 V této bakalářské práci byla také sledována a hodnocena struktura uchazečů o 

zaměstnání podle délky evidované nezaměstnanosti, věku a dosaženého vzdělání. Velkým 

problémem je dlouhodobá nezaměstnanost, která v roce 2014 oproti roku 2013 opět 

vzrostla. Počet uchazečů spadající do této skupiny v roce 2014 činil 42 277, což je asi 

polovina z celkového počtu uchazečů o zaměstnání (83 877). Dlouhodobá nezaměstnanost 

se týká především osob se zdravotním postižením, osob nad 50 let, osob patřících 

k národnostním menšinám apod. Co se týče věkové struktury uchazečů o zaměstnání, 

nebyly zjištěny výraznější rozdíly u skupin v produktivním věku. Pouze u skupiny 50 – 59 

let byl počet uchazečů o zaměstnání vyšší, než v ostatních skupinách. Nejméně uchazečů o 

zaměstnání spadalo do skupin do 19 let a nad 60 let. Z hlediska vzdělání bylo nejméně 

uchazečů o zaměstnání připadajících na jedno volné pracovní místo v průměru za 
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sledovaná období se středním odborným vzděláním. Nejvíce jich naopak bylo se 

vzděláním základním.  

 Dále byla v této bakalářské práci hodnocena a sledována určitá odvětví, ve kterých 

došlo v roce 2014 k největším změnám v počtech zaměstnanců. Z hodnocení vyplynulo, že 

největší nárůst zaměstnanců byl zjištěn u profesní, vědecké a technické činnosti (o 31,6 %) 

či u administrativní a podpůrné činnosti (o 22,6 %). Naopak největší pokles v počtu 

zaměstnanců nastal ve stavebnictví (o 5 %).  

 Velmi důležitou roli při snižování nezaměstnanosti hraje aktivní politika 

zaměstnanosti, její nástroje, opatření a celá řada projektů. Od roku 2012, kdy finanční 

prostředky vynaložené na aktivní politiku zaměstnanosti činily 266 888 000 Kč, množství 

těchto prostředků v roce 2014 vzrostlo až na částku 825 985 000 Kč. V roce 2014 bylo 

nejvíce prostředků vynaloženo na veřejně prospěšné práce realizované Evropským 

sociálním fondem – Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, a to celkem 

308 813 000 Kč. Díky stále většímu využívání aktivní politiky zaměstnanosti, bude i 

v příštích letech nezaměstnanost, nejen v Moravskoslezském kraji, postupně snižována. 

 Po zhodnocení všech aspektů, které byly v této bakalářské prací zjištěny, se dá 

předpokládat, že i v letošním roce bude nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji pomalu 

a postupně klesat. 
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